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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-23 01:39:00
Título: Brasil segue com média de mortes diárias por COVID-19 acima de 1.000 
após 33 dias
Descrição: Pelo 33º dia consecutivo, o Brasil registrou média móvel de óbitos 
por COVID-19 acima da marca de mil mortes por dia.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021022317005722-brasil-segue-com-media-
de-mortes-diarias-por-covid-19-acima-de-1000-apos-33-dias/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-23 00:45:49
Título: Requião desmistifica queda nas ações da Petrobras: hora do governo 
recomprar mais barato
Descrição: O ex-senador Roberto Requião (MDB) deu uma dica de ouro para o 
presidente Jair Bolsonaro no momento em que as ações da Petrobras caem na 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/requiao-desmistifica-queda-nas-
acoes-da-petrobras-hora-do-governo-recomprar-mais-barato/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-22 20:30:04
Título: “Faz tempo que não tenho vergonha na cara”, diz Deltan sobre colaboração
“informal” com exterior
Descrição: Em diálogos revelados pela operação Spoofing, procuradores da Lava 
Jato discutem sobre cooperação com Mônaco que poderia ser regularizada depois, 
mas que já entraria em ação
Url :https://revistaforum.com.br/politica/faz-tempo-que-nao-tenho-vergonha-na-
cara-diz-deltan-sobre-colaboracao-informal-com-exterior/

Fonte: Jornal - GGN
Data: 2021-02-22
Título: Delegada que levou reitor da UFSC ao suicídio falsificou depoimento
Descrição: Os procuradores contatam que, claramente, houve uma fraude. Mas sua 
reação consiste em encontrar saídas para ocultar o crime cometido.
Url : https://jornalggn.com.br/editoria/politica/delegada-que-levou-reitor-da-
ufsc-ao-suicidio-falsificou-depoimento/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-02-22 17:12:07
Título: O inferno do “rei das delações”
Descrição: Pública teve acesso à denúncia de corrupção e lavagem de dinheiro 
contra Figueiredo Basto, que assinou duas dezenas de delações premiadas com Lava
Jato para seus clientes
Url :https://apublica.org/2021/02/o-inferno-do-rei-das-delacoes/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-22 21:46:49
Título: Alberto Fernández sobre caso Lula: “Agora já conhecemos como Moro 
manipulava procuradores”
Descrição: O presidente da Argentina participou de atividade sobre Lawfare 
durante o aniversário do PT e criticou a condenação do ex-presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/alberto-fernandez-sobre-caso-lula-
agora-ja-conhecemos-como-moro-manipulava-procuradores/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-22 16:33:37
Título: Em novas gravações, procuradores tentam constranger membros de tribunais
que reviam decisões de Moro
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Descrição: De acordo com a petição da defesa de Lula, a estratégia seria 
envolver “investigações clandestinas (e ilegais) sobre familiares de membros dos
Tribunais Superiores
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-novas-gravacoes-procuradores-
tentam-constranger-membros-de-tribunais-que-reviam-decisoes-de-moro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-22
Título: Às vezes, O Capital de Marx é travesseiro; às vezes, nos obriga a 
aprofundar as lutas
Descrição: No último domingo (21) se celebrou o Dia do Livro Vermelho, homenagem
à publicação do Manifesto Comunista, realizada nesta data em 1848
Url : https://www.brasildefato.com.br/2021/02/22/as-vezes-o-capital-de-marx-e-
travesseiro-as-vezes-nos-obriga-a-aprofundar-as-lutas

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-02-22
Título: Em troca de auxílio de R$ 250, PEC Emergencial pode acabar com piso para
saúde e educação..
Descrição: O substitutivo que altera o projeto original da PEC Emergencial 
ganhou uma versão preliminar que propõe uma série de mecanismos de controle dos 
gastos públicos nos níveis municípios..
Url : https://www.cartacapital.com.br/politica/em-troca-de-auxilio-de-r-250-pec-
emergencial-pode-acabar-com-piso-para-saude-e-educacao/

Fonte: Montedo
Data: 2021-02-22
Título: MPF cobra de comandos de Exército e Aeronáutica explicações sobre 
cloroquina
Descrição: Prazo para resposta é de 15 dias; CFM também deve explicitar, em dez,
posição sobre medicamento sem eficácia contra Covid
Url : https://www.montedo.com.br/2021/02/22/mpf-cobra-de-comandos-de-exercito-e-
aeronautica-explicacoes-sobre-cloroquina/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-22 16:56:06
Título: Aprovação de Bolsonaro derrete, segundo pesquisa CNT/MDA
Descrição: A aprovação do presidente Jair Bolsonaro derreteu nesse período pós 
Carnaval, segundo pesquisa CNT/MDA divulgada nesta segunda-feira (22/02). De 
acordo com o levantamento, a avaliação 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/aprovacao-de-bolsonaro-derrete-
segundo-pesquisa-cnt-mda/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-22 14:25:25
Título: Petroleiros pedem fim de paridade internacional de preços, que causa 
alta da gasolina
Descrição: Com a política de preços adotada em 2017, Petrobras abriu mão de 
controlar valor de gasolina e gás de cozinha no país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/22/petroleiros-pedem-fim-de-
paridade-internacional-de-precos-que-causa-alta-da-gasolina

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-02-22
Título: Intervenção de Bolsonaro lesou a Petrobras…
Descrição: 'A riqueza humana da empresa será sepultada, destruída, negada, 
jamais poderá sequer ser avaliada', escreve Milton Rondó
Url : https://www.cartacapital.com.br/opiniao/intervencao-de-bolsonaro-lesou-a-
petrobras/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-23 08:28:46
Título: Justiça dá 72 horas para Bolsonaro explicar intervenção na Petrobras
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Descrição: Determinação atende ação popular de dois advogados que pedem uma 
liminar para impedir a troca de comando na Petrobras. Eles alegam que o general 
Silva e Luna não cumpre os requisitos determinados pela lei, como ter 10 anos de
experiência na área de petróleo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/justica-da-72-horas-para-
bolsonaro-explicar-intervencao-na-petrobras/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-22 16:57:56
Título: Corte Interamericana julgará assassinato de camponês ligado ao MST no 
Paraná
Descrição: Antonio Tavares foi morto em maio de 2000, e os envolvidos no crime 
nunca foram responsabilizados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/22/corte-interamericana-julgara-
assassinato-de-campones-ligado-ao-mst-no-parana

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-02-22 20:31:59
Título: Negacionismo Científico e Mudanças Climáticas
Descrição: Ailton Krenak, autor de “Ideias para Adiar o Fim do Mundo” e Deborah 
Danowski, uma das maiores estudiosas brasileiras sobre aquecimento global e 
negacionismo falam sobre o tema. Mediação de Marina Amaral.
Url :https://apublica.org/2021/02/negacionismo-cientifico-e-mudancas-climaticas/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-22 19:45:35
Título: Pazuello é alvo de inquérito por improbidade administrativa no combate à
pandemia
Descrição: Brasil tem mais de 247 mil mortes por causa do coronavírus, somente 
nesta segunda (22), foram 639 confirmações
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/22/pazuello-e-alvo-de-inquerito-
por-improbidade-administrativa-no-combate-a-pandemia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-22 08:00:08
Título: Militares deixaram de ser vistos como o lado racional do governo, diz 
pesquisador
Descrição: João Roberto Martins Filho analisa perda de legitimidade das Forças 
Armadas para além das denúncias mais recentes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/22/militares-deixaram-de-ser-
vistos-como-o-lado-racional-do-governo-diz-pesquisador
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-22 16:10:26
Título: Mulher trans morre ao ser abandonada durante incêndio em clínica de 
estética de SP
Descrição: A pernambucana Lorena Muniz, de 25 anos, foi deixada sedada em 
clínica durante implante de silicone
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/22/mulher-trans-morre-ao-ser-
abandonada-durante-incendio-em-clinica-de-estetica-de-sp
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-22 15:59:13
Título: “Bolsonaro deu uma rasteira no sistema financeiro”, diz Eduardo Moreira 
sobre intervenção na Petrobras
Descrição: Para o economista, mudança na presidência da estatal representa um 
novo \componente de incerteza\ em uma economia que já incerta
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-deu-uma-rasteira-no-sistema-
financeiro-diz-eduardo-moreira-sobre-intervencao-na-petrobras/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-22 15:22:27
Título: Ernesto Araújo faz discurso contra lockdown na ONU: “Sacrificam a 
liberdade em nome da saúde”
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Descrição: Ministro das Relações Exteriores também fez campanha contra \
interesses ideológicos\ por trás do que chama de \tecno-totalitarismo\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ernesto-araujo-faz-discurso-contra-
lockdown-na-onu-sacrificam-a-liberdade-em-nome-da-saude/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-22 12:12:30
Título: Música de BaianaSystem traz versos da luta camponesa na Paraíba contra 
regime militar
Descrição: \Reza Forte\ inclui trechos de \Cantata pra Alagamar\ (1979), que 
narra luta de famílias camponesas ameaçadas de despejo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/22/musica-de-baianasystem-traz-
versos-da-luta-camponesa-na-paraiba-contra-regime-militar
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-22 11:16:02
Título: Em Curitiba, petição defende posse de conselheira cassada por gritar 
“Lula Livre!”
Descrição: Rosana Kloster foi eleita em 2019 para o Conselho da Criança e do 
Adolescente de Curitiba, cassada por expressar opinião
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/22/em-curitiba-peticao-defende-
posse-de-conselheira-cassada-por-gritar-lula-livre
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-22 23:46:21
Título: Em nota, Brasil condena ataque a comboio da ONU no Congo
Descrição: O governo brasileiro condenou o ataque ao comboio do Programa Mundial
de Alimentos (PMA), ocorrido hoje (22), em Goma, na República Democrática do 
Congo. No 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/em-nota-brasil-condena-ataque-a-
comboio-da-onu-no-congo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-22 23:05:27
Título: Senado vai propor compra de vacina pela iniciativa privada. Imunização 
só para ricos?
Descrição: A privatização da vacina é mais um exemplo de como a casa grande 
pensa: a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Ou seja, na escassez 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/senado-vai-propor-compra-de-vacina-
pela-iniciativa-privada-imunizacao-so-para-ricos/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-22 22:33:03
Título: Bombas de combustíveis terão certificação eletrônica, mas redução no 
preço que é bom…    
Descrição: Redução nos preços abusivos dos combustíveis, que é bom, não está no 
horizonte da Petrobras. No entanto, o consumidor terá uma certificação 
eletrônica nas bombas 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/bombas-de-combustiveis-terao-
certificacao-eletronica-mas-reducao-que-e-bom/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-22 19:46:46
Título: Lava Jato foi criada só para prender Lula, revelam novas mensagens da 
Spoofing
Descrição: “Deixe essa burocracia chata que não serve pra nada e vem pra cá você
também January. Venha prender o Lula”, diz Deltan Dallagnol, em conversa 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/lava-jato-foi-criada-so-para-
prender-lula-revelam-novas-mensagens-da-spoofing/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-23 09:21:54
Título: Ignorante em economia, Bolsonaro mostra ao mercado que não se deve 
brincar com o fascismo
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Descrição: Em entrevista ao Fórum Onze e Meia, o economista Eduardo Moreira diz 
que Bolsonaro deu uma “rasteira” no sistema financeiro ao anunciar mudanças no 
comando da Petrobras. Desde a eleição, Bolsonaro se confessou ignorante em 
economia e aceitou o neoliberal Paulo Guedes como seu posto Ipiranga para ganhar
o aval do mercado e do sistema [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/ignorante-em-economia-bolsonaro-mostra-
ao-mercado-que-nao-se-deve-brincar-com-o-fascismo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-23 09:01:01
Título: No Roda Viva, Teresa Cristina se emociona ao cantar música para Lula, 
Boulos, Dino, Freixo e Ciro
Descrição: \Quero oferecer essa música a Lula, a Boulos, a Flávio Dino, a 
Marcelo Freixo: se unam, deem o jeito de vocês, mas a gente precisa de vocês 
unidos para derrotar esse monstro\, disse Teresa Cristina. Veja vídeo
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/no-roda-viva-teresa-cristina-se-
emociona-ao-cantar-musica-para-lula-boulos-dino-freixo-e-ciro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-23 02:43:15
Título: Bolsonaro nomeia dois militares ao Comitê Nacional de Combate à Tortura
Descrição: São eles o capitão Eduardo Miranda Freire, que forma parte da ala 
olavista do governo, e o coronel da reserva Valdir Campoi Junior, assessor da 
Secretaria Geral da Presidência que trabalha no decreto de flexibilização do 
porte de armas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-nomeia-dois-militares-ao-
comite-nacional-de-combate-a-tortura/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-23 01:14:35
Título: Lojas do Habib’s estão todas com faixas de “passo o ponto”
Descrição: Consumidores se perguntam do que se trata, Ao que tudo indica, é ação
de marketing
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/lojas-do-habibs-estao-todas-
com-faixas-de-passo-o-ponto/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-23 00:45:13
Título: Jornal Nacional destaca casos de pacientes amarrados em macas por falta 
de sedativo no Amazonas
Descrição: A Defensoria Pública prometeu investigar o caso, que teria ocorrido 
no final de semana
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/jornal-nacional-destaca-casos-de-
pacientes-amarrados-em-macas-por-falta-de-sedativo-no-amazonas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-23 00:40:26
Título: Governo do Acre decreta estado de calamidade em 10 cidades
Descrição: Enchentes dos últimos levaram o governador Gladson Cameli a instaurar
medidas excepcionais na capital Rio Branco e outros municípios atingidos, que já
registram mais de 130 mil pessoas desabrigadas
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/governo-do-acre-decreta-estado-de-
calamidade-em-10-cidades/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-23 00:26:44
Título: Após intervenção de Bolsonaro, Petrobras tem 2ª maior perda de valor de 
mercado em um dia
Descrição: Estatal desvalorizou R$ 74,2 bi somente nesta segunda-feira e quase 
R$ 100 bi desde sexta-feira, ações da companhia caíram 20%
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/apos-intervencao-de-bolsonaro-
petrobras-tem-2a-maior-perda-de-valor-de-mercado-em-um-dia/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-02-22 23:34:54
Título: MPF pede prisão de Delgatti, o hacker de Araraquara, por entrevista ao 
247
Descrição: Alegação foi que ele teria usado a internet para conceder a 
entrevista, mas quem usou o computador foi seu advogado, e ele apenas conversou 
com o jornalista Joaquim de Carvalho
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mpf-pede-prisao-de-delgatti-o-hacker-
de-araraquara-por-entrevista-ao-247/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-22 23:25:06
Título: Lava Jato apoiou Moro após grampo a Dilma: “Estamos com você, não peça 
desculpas”
Descrição: Autor da mensagem ao então juiz foi o procurador Carlos Fernando dos 
Santos Lima, um dos mais atuantes da força-tarefa, que assegurou falar em nome 
de todos os colegas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lava-jato-apoiou-moro-apos-grampo-a-
dilma-estamos-com-voce-nao-peca-desculpas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-22 23:07:07
Título: Ex-jogador Michel Bastos afirma ter sido alvo de racismo em supermercado
Descrição: Atleta que atuou no São Paulo e na Seleção diz que, ao colocar suas 
compras no caixa, foi questionado pela 3ª vez se era entregador, para outros 
consumidores, afirma, a pergunta é se são clientes e querem CPF na nota
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/ex-jogador-michel-bastos-afirma-ter-
sido-alvo-de-racismo-em-supermercado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-22 22:50:15
Título: Suprema Corte dos EUA intima Trump a esclarecer possível fraude em seu 
imposto de renda
Descrição: Segundo reportagem do New York Times, ex-presidente teria sonegado 
impostos durante 10 anos, e pagado apenas 750 dólares em seu primeiro ano de 
mandato, valor incompatível com sua fortuna
Url :https://revistaforum.com.br/global/suprema-corte-dos-eua-intima-trump-a-
esclarecer-possivel-fraude-em-seu-imposto-de-renda/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-22 21:04:02
Título: Ex-ministro de Temer alerta STF para “massacre de brasileiros” com 
decretos armamentistas de Bolsonaro
Descrição: O alerta do golpista Raul Jungmann, Karol Conká, inimiga número um?, 
movimentos negros se mobilizam pelo auxílio emergencial, Damares mente na ONU. 
Com Cynara Menezes, Ivana Bentes, Laura Capriglione e Rozana Barroso, presidenta
da UBES
Url :https://revistaforum.com.br/videos/ex-ministro-de-temer-alerta-stf-para-
massacre-de-brasileiros-com-decretos-armamentistas-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-22 20:55:08
Título: Checagem de porta em porta é uma das estratégias de Cuba para conter 
Covid
Descrição: O país caribenho de 11 milhões de habitantes registra 300 mortes pela
doença
Url :https://revistaforum.com.br/global/checagem-de-porta-em-porta-e-uma-das-
estrategias-de-cuba-para-conter-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-22 19:22:48
Título: Rodrigo Janot autorizou por Telegram procurador da Lava Jato investigar 
autoridades com foro especial
Descrição: O diálogo faz parte do material apreendido pela Polícia Federal no 
curso da chamada operação spoofing. Veja aqui
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/rodrigo-janot-autorizou-por-telegram-
procurador-da-lava-jato-investigar-autoridades-com-foro-especial/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-22 19:15:31
Título: Delegada da PF registrou depoimento de testemunha que não foi ouvida, 
mostram diálogos da Lava Jato
Descrição: Procuradores Deltan e Martello discutem estratégias para evitar que 
delegada da PF fosse averiguada por falsidade, segundo conversas obtidas pela 
Operação Spoofing
Url :https://revistaforum.com.br/politica/delegada-da-pf-registrou-depoimento-
de-testemunha-que-nao-foi-ouvida-mostram-dialogos-da-lava-jato/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-22 19:04:02
Título: Ex-presidente do Conselho de Ética defende cassação de Daniel Silveira
Descrição: Para José Carlos Araújo, responsável pela tramitação da cassação de 
Eduardo Cunha, a atitude do bolsonarista foi \deplorável\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ex-presidente-do-conselho-de-etica-
defende-cassacao-de-daniel-silveira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-22 18:42:04
Título: Vereadora critica Bolsonaro por não contemplar 137 mil famílias 
cadastradas no Bolsa Família em SP
Descrição: Juliana Cardoso (PT) diz que o governo “não tem como foco o combate à
pobreza. Sua agenda econômica, ao contrário, aprofunda as imensas desigualdades 
sociais”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/vereadora-critica-bolsonaro-por-nao-
contemplar-137-mil-familias-cadastradas-no-bolsa-familia-em-sp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-22 18:03:27
Título: PEC do auxílio emergencial acaba com gastos mínimos para saúde e 
educação
Descrição: Arthur Lira já havia defendido controle total do orçamento por parte 
do Congresso. Para ele, auxílio de R$ 300 tem \valor ideal\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pec-do-auxilio-emergencial-acaba-com-
gastos-minimos-para-saude-e-educacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-22 16:44:53
Título: Juliano Medeiros, do PSOL, sobre Petrobras: Não é “intervencionismo x 
neoliberalismo” é “fortalecimento x desmonte”
Descrição: Em um tuite, presidente nacional do PSOL desmontou a bravata de Jair 
Bolsonaro, que busca dar um tom patriótico à intervenção na presidência da 
estatal, enquanto promove o desmonte da Petrobras e a venda de empresas 
controladas pela estatal
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/juliano-medeiros-do-psol-sobre-
petrobras-nao-e-intervencionismo-x-neoliberalismo-e-fortalecimento-x-desmonte/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-22 16:02:08
Título: Grupo Prerrogativas critica obscuridade da Transparência Internacional 
em relação à Lava Jato
Descrição: Grupo com visão progressista formado por juristas, advogados, juízes,
professores, promotores e defensores públicos fez a crítica em editorial. Leia 
aqui
Url :https://revistaforum.com.br/debates/grupo-prerrogativas-critica-
obscuridade-da-transparencia-internacional-em-relacao-a-lava-jato/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-22 15:12:41
Título: Desaprovação de Bolsonaro bate em 51,4% em pesquisa CNT/MDA
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Descrição: De acordo com o levantamento, 8,4% consideram Bolsonaro inteligente, 
3,7% acreditam que ele é \trabalhador\ e 1,3% acham que ele cuida dos pobres
Url :https://revistaforum.com.br/politica/desaprovacao-de-bolsonaro-bate-em-514-
em-pesquisa-cnt-mda/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-22 14:31:47
Título: Damares mente sobre gasto em políticas para mulheres durante discurso na
ONU
Descrição: Ministra disse que governo Bolsonaro teve o maior gasto com a área 
nos últimos cinco anos, mas investimento real foi muito menor
Url :https://revistaforum.com.br/politica/damares-mente-sobre-gasto-em-
politicas-para-mulheres-durante-discurso-na-onu/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-22 14:08:43
Título: Atuação de Rui Costa no combate à pandemia é aprovada por 69,1% dos 
baianos, diz pesquisa
Descrição: Em contrapartida, ações do presidente Jair Bolsonaro no mesmo quesito
foram reprovadas por 62,3% dos entrevistados
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/atuacao-de-rui-costa-no-combate-a-
pandemia-e-aprovada-por-691-dos-baianos-diz-pesquisa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-22 13:51:17
Título: Gilmar Mendes diz que a cada dia coloca informação nova em ação sobre 
suspeição de Moro
Descrição: O ministro do STF diz que seu voto no caso está “praticamente 
pronto”, mas que o caso ultrapassou a \questão Lula\ e se tornou algo \muito 
maior\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/gilmar-mendes-diz-que-a-cada-dia-
coloca-informacao-nova-em-acao-sobre-suspeicao-de-moro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-22 13:30:52
Título: Eduardo Bolsonaro faz campanha para ONU incluir seu pai em lista de 
líderes contrários à “ideologia de gênero”
Descrição: Sem citar nomes, organização condenou governos que disseminam ataques
contra a democracia, imprensa e mulheres
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eduardo-bolsonaro-faz-campanha-para-
onu-incluir-seu-pai-em-lista-de-lideres-contrarios-a-ideologia-de-genero/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-22 12:35:02
Título: Orlando Silva comenta baixa taxa de vacinação entre negros e pardos: 
“racismo estrutural”
Descrição: Apenas 19% das pessoas vacinadas no Brasil são pretas ou pardas, 
quando elas constituem 56% da população brasileira
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/orlando-silva-comenta-baixa-taxa-
de-vacinacao-entre-negros-e-pardos-racismo-estrutural/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-22 12:26:02
Título: Demitido por Bolsonaro, presidente da Petrobras teria se recusado a 
gastar R$ 100 milhões na Record e no SBT
Descrição: Informação foi divulgada por Merval Pereira, da Globo, que afirma que
política de preços não seria o único motivo para a demissão de Roberto Castello 
Branco da presidência da Petrobras
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/demitido-por-bolsonaro-
presidente-da-petrobras-teria-recusado-gastar-r-100-milhoes-na-record-e-no-sbt/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-22 11:47:35
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Título: R$ 17 por aluno: Com Bolsonaro, MEC tem menor investimento na educação 
básica em 10 anos
Descrição: \A pandemia escancarou a incapacidade de liderança do MEC, 
comprometendo os avanços que vínhamos observando em agendas prioritárias para a 
garantia de um ensino de qualidade para todos os alunos brasileiros\, afirma 
Priscila Cruz, presidente do Todos pela Educação
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/r-17-por-aluno-com-
bolsonaro-mec-tem-menor-investimento-na-educacao-basica-em-10-anos/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-02-23 05:15:05
Título: ‘Ter medo de que, Fabiana?’: uma reflexão sobre minha avó, ‘Torto arado’
e uma língua apunhalada
Descrição: Respondo a uma mensagem enviada por Itamar Vieira Júnior, autor do 
livro, para mim. Este é um texto sobre o diálogo necessário quando a briga entre
pretos na TV é hoje a grande atração nacional.The pst ‘Ter medo de que, 
Fabiana?’: uma reflexão sobre minha avó, ‘Torto arado’ e uma língua apunhalada 
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/02/23/reflexao-minha-avo-torto-arado-lingua-
apunhalada-itamar-vieira-junior/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-02-22 03:00:00
Título: Leituras simplificadas do Brasil amarram a nação aos ‘salvadores da 
pátria’. Entrevista especial com Roger Laureano
Descrição: Um célebre personagem interpretado por Lima Duarte, o Sassá Mutema, 
do final da década de 1980, ficou no imaginário popular, mas a mensagem que o 
autor Lauro César Muniz quis passar com o caricato [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/606935-leituras-simplificadas-do-brasil-amarram-
a-nacao-aos-salvadores-da-patria-entrevista-especial-com-roger-laureano
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-02-23 05:00:14
Título: O que segura Paulo Guedes no governo Bolsonaro?
Descrição: Após a Petrobras definir um novo reajuste nos preços do diesel e da 
gasolina, o presidente Jair Bolsonaro surpreendeu o mercado e anunciou, na 
sexta-feira, por uma rede social, a troca do presidente da companhia. Roberto 
Castello Branco, executivo de confiança do ministro da Economia, Paulo Guedes, 
foi substituído pelo general Silva e Luna, que até então comandava Itaipu 
binacional. Os reflexos foram sentidos no setor energético, no dólar e no 
mercado de ações, que teme a mudança na política de preços da estatal. 
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/o-que-segura-paulo-guedes-no-governo-
bolsonaro-1-24893995
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-02-23 04:30:55
Título: Após prisão de Daniel Silveira, Câmara vai debater mudanças na Lei de 
Segurança Nacional
Descrição: BRASÍLIA — A Câmara dos Deputados deve começar a discutir alterações 
na Lei de Segurança Nacional (LSN), que prevê os crimes contra a ordem pública. 
Na esteira da prisão do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), detido em flagrante 
por ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), após ser enquadrado 
nessa legislação, parlamentares de oposição e de centro veem necessidade de 
modernizar a norma, sancionada em 1983, ainda na época da ditadura.
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/apos-prisao-de-daniel-silveira-camara-vai-
debater-mudancas-na-lei-de-seguranca-nacional-24894020
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-02-23 06:00:43
Título: Quais são as tendências para julgamentos importantes para Flávio e 
Bolsonaro hoje e amanhã
Descrição: Flávio Bolsonaro deve levar a melhor no julgamento pautado para esta 
terça-feira, na Quinta Turma do STJ, que analisa um habeas corpus de sua defesa,
para anular todas as decisões do juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal do 
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Rio de Janeiro.O magistrado era o responsável por autorizar as diligências 
pedidas pelo MP para a apuração dos fatos até o TJ do Rio conceder foro especial
ao parlamentar, em junho do ano passado.Leia também: Flávio quer anular decisões
de caso Queiroz no STJ antes de julhoJá Bolsonaro tende a não ter seu pedido 
para depor por escrito atendido no julgamento desta quarta-feira, pelo plenário 
do STF.O entendimento que deve prevalecer é que Bolsonaro pode até se negar a 
depor, já que é investigado e ainda não é réu, mas, se aceitar, terá que depor 
presencialmente.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/quais-sao-as-tendencias-para-
julgamentos-importantes-para-flavio-bolsonaro-hoje-amanha-24893933
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-02-22 15:06:11
Título: Explosão de turbina em pleno voo nos EUA leva a suspensão de viagens com
Boeing 777
Descrição: A United Airlines e as duas principais companhias aéreas do Japão já 
suspenderam 56 aviões com o mesmo motor.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-56154854
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-02-23 00:50:12
Título: Ingerência na Petrobras sela fim do casamento de conveniência entre 
Bolsonaro e o mercado financeiro
Descrição: Troca de presidente da Petrobras e discurso de presidente sobre 
outras estatais provocam incerteza e visão de que Planalto desistiu da aposta 
liberal para buscar reeleição em 2022
Url :https://brasil.elpais.com/economia/2021-02-23/ingerencia-na-petrobras-sela-
fim-do-casamento-de-conveniencia-entre-bolsonaro-e-o-mercado-financeiro.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-02-23 00:52:37
Título: Trump perde última batalha legal na Suprema Corte e terá de entregar 
dados financeiros para promotor
Descrição: Decisão desbloqueia a investigação de promotor de Manhattan, que 
constitui a principal ameaça no horizonte legal do ex-presidente
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-02-23/trump-perde-sua-ultima-
batalha-legal-na-suprema-corte-e-tera-de-entregar-seus-dados-financeiros-para-
promotor.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-22 00:00:00
Título: Governo Bolsonaro nomeia discípulo de Olavo de Carvalho, que já 
relativizou tortura, para órgão antitortura
Descrição: O governo Jair Bolsonaro nomeou Eduardo Miranda Freire de Melo para o
Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, órgão responsável por prevenir
e atacar a tortura e outros tratamentos desumanos ou degradantes.Leia mais 
(02/22/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/02/governo-bolsonaro-nomeia-discipulo-de-olavo-de-
carvalho-que-ja-relativizou-tortura-para-orgao-antitortura.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-22 00:00:00
Título: Toffoli aponta financiamento internacional a ataques antidemocráticos no
Brasil
Descrição: Por meio da quebra de sigilos bancários, os inquéritos que apuram 
atos antidemocráticos e fake news no país identificaram financiamento 
internacional a pessoas que usam as redes sociais para atacar instituições 
brasileiras como o próprio STF (Supremo Tribunal Federal), responsável pelas 
investigações.Leia mais (02/22/2021 - 06h50)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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m.br/poder/2021/02/toffoli-aponta-financiamento-internacional-a-ataques-
antidemocraticos-no-brasil.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2021-02-22 00:00:00
Título: Microsoft se une à imprensa europeia para obrigar big techs a pagarem 
por notícia
Descrição: A Microsoft anunciou nesta segunda-feira (22) uma cooperação com 
grupos de imprensa da Europa para garantir um modelo de arbitragem que leve 
empresas como Google e Facebook a pagarem por notícias publicadas em suas 
plataformas digitais.Leia mais (02/22/2021 - 19h53)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/mercado/2021/02/microsoft-se-une-a-imprensa-europeia-para-obrigar-big-techs-
a-pagarem-por-noticia.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-23 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 23 de fevereiro 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha os destaques desta terça-feira 
(23), marcada pelo tombo histórico da Petrobras, pelas críticas de Trump à 
Suprema Corte dos EUA e acordo entre Facebook e governo australiano.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021022317006303-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-23-de-fevereiro-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-22 13:39:27
Título: Presidente da Petrobras está há '11 meses sem trabalhar', diz Bolsonaro
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira (22) que a 
política da Petrobras favorece apenas pequeno grupo de pessoas e questionou o 
trabalho do presidente da empresa, Roberto Castello Branco.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021022217004378-presidente-da-petrobras-
esta-ha-11-meses-sem-trabalhar-diz-bolsonaro/
 

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-22 11:38:30
Título: Pesquisa CNT: Bolsonaro é aprovado por 43,5% da população, desaprovação 
é de 51,4%
Descrição: A 148ª Pesquisa CNT de opinião, realizada em parceria com o Instituto
MDA, foi divulgada nesta segunda-feira (22) apresentando novas avaliações do 
mandato de Jair Bolsonaro.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021022217003688-pesquisa-cnt-bolsonaro-
e-aprovado-por-435-da-populacao-desaprovacao-e-de-514/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-22 07:23:58
Título: Militar australiano que planejava tornar públicos 'crimes de guerra' foi
encontrado morto
Descrição: O militar foi encontrado sem vida no complexo de Russell, na capital 
australiana, Camberra, um mês após o maior escândalo da história militar do 
país.
Url :https://br.sputniknews.com/asia_oceania/2021022217000369-militar-
australiano-que-planejava-tornar-publicos-crimes-de-guerra-foi-encontrado-morto/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-02-22 20:38:59
Título: Militares e a política
Descrição: Qual o papel dos militares na democracia?
Url :https://apublica.org/2021/02/militares-e-a-politica/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-02-22 20:31:59
Título: Negacionismo Científico e Mudanças Climáticas
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Descrição: Ailton Krenak, autor de “Ideias para Adiar o Fim do Mundo” e Deborah 
Danowski, uma das maiores estudiosas brasileiras sobre aquecimento global e 
negacionismo falam sobre o tema. Mediação de Marina Amaral.
Url :https://apublica.org/2021/02/negacionismo-cientifico-e-mudancas-climaticas/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-02-22 20:31:11
Título: Gênero e Religião
Descrição: Existe possibilidade de diálogo entre religiosos e ativistas pelos 
direitos das mulheres e pessoas LGBTQI+?
Url :https://apublica.org/2021/02/genero-e-religiao/
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